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GEZE SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Derfor skal du velge en 
serviceavtale
Regelmessig vedlikehold og kontroll av dørsystemer er 

viktig og har avgjørende betydning for driftssikkerheten. 

Ved manglende vedlikehold er det risiko for at døren 

eller vinduet blir upålitelig, hvilket kan medføre fare for 

personskade. Ved regelmessig vedlikehold oppnås økt 

effektivitet og levetiden på produktene forlenges, du 

sparer derfor både tid og penger ved å inngå en service-

avtale. GEZE Norge Service utfører også alle former for 

reparasjoner- hurtig og effektivt på alle produkter rundt 

en dør, til en konkurransedyktig pris.

Service
GEZE Norge Service tilbyr landsdekkende service på 

alle typer dør- og vindussystemer. Med en service-

avtale er du sikret en optimal og problemfri drift, like-

som regelmessig ettersyn sikrer at gjeldende regler 

over holdes. En serviceavtale er din garanti for at det 

kun utføres arbeid av autoriserte montører og at det 

utelukkende benyttes originale reservedeler. Avhengig 

av ønsker, plassering og funksjon utføres serviceetter-

syn en, to eller fire ganger årlig. Hos oss får du ingen 

 ube hagelige overraskelser.

Hvis uhellet er ute så er du alltid velkommen til å 

 kontakte oss, uansett om du har serviceavtale eller ei.

   KONTAKT OSS OG FÅ UFORPLIKTENDE TILBUD PÅ EN SERVICEAVTALE
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GEZE Norge Service tilbyr 4 forskjellige serviceavtaler

COMPACT 
Denne avtalen er basert på minimum belastede dører

Årlig besøk 1

Tidsforbruk Arbeidstimer faktureres ekstra ved utskifting av deler og evt. reparasjon mellom servicebesøk

Km avregning Km avregning kommer i tillegg ved evt. reparasjoner ut over det årlige servicebesøk

1

COMFORT 
Denne avtalen er basert på mindre belastede dører

Årlig besøk 2

Tidsforbruk Arbeidstimer faktureres ekstra ved utskifting av deler og evt. reparasjon mellom servicebesøk

Km avregning Ingen km avregning ved evt. reparasjoner mellom servicebesøkene

2

COMFORT PLUS 
Denne avtalen er basert på meget belastede dører

Årlig besøk 4

Tidsforbruk
Alt tidsforbruk er dekket, hvis det kommer reparasjoner mellom servicebesøkene,  
med mindre det er snakk om hærverk eller lignende

Km avregning Ingen km avregning ved evt. reparasjoner  mellom servicebesøkene

Rabatt på reservedeler 10 % rabat på reservedeler

Garanti Mulighet for å utvide avtalen, slik at det er garanti på produktene

3

EXCLUSIVE 
Spesialavtale som avtales særskilt

4
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* Batteri for nødåpning skal skiftes hvert 2. år. Batteriene driver dørene eller vinduene opp i åpen posisjon ved en eventuell brann eller nøds
situasjon. Batteriet sikrer, at personer kan komme ut av bygningen uten hindring av lukkede dører eller røyk, i tilfelle strømbortfall.

Anbefalt vedlikeholds intervall
Tabellen viser anbefalt vedlikeholds intervall i måneder for automatiske dører og brannventilasjon.  

Dette er vår anbefaling som en del av et forebyggende vedlikehold.

Automatikk type Lav trafikk Middels trafikk Høy trafikk Krevende miljø

Skyvedørautomatikk 12 12 6 3

Brann og røykventilasjon Funksjonstest hver 12. måned

Slagdørautomatikk elektromekaniske 12 12 6 3

Slagdørautomatikk elektrohydrauliske 12 12 8 8

Batteri for nødåpning* 24 24 24 24
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